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Hoe we gedrag aansturen als leidinggevende

Beschrijving
Na afloop van de opleiding, zullen de deelnemers weten:

n

Wat veiligheid inhoud

n

Wat gedrag betekent

n

Dat wij een praktische oefening gebruiken om de deelnemers te laten ervaren dat het getoonde gedrag niet altijd gelijk
is aan het gewenste gedrag en dat wij dat kunnen verklaren.

n

Hoe hun eigen gedrag is (reflectie)

n

Aan wat gedrag onderhevig is

n

Hoe we gedrag kunnen aansturen als leidinggevende

n

Welke stappen er nodig zijn om gedrag te wijzigen

n

Welke verleidingen er zijn om ongewenst gedrag te vertonen

n

Wat het belang is van “Ownership”

n

Wat kan ik doen als leidinggevende om mee te werken aan duurzaam veilig gedrag binnen onze organisatie

Doelgroep
n

Iedereen die leiding geeft aan groep medewerkers

n

Kader, midden kader en hoger kader

Programma
n

De bijdrage van de mens in het bereiken van duurzaam veilig gedrag

n

Alledaagse illusies en de invloed op onze waarnemingen

Wat 30/05/2020
maakt dat het getoonde gedrag ≠ gewenste gedrag
n
afdrukdatum:
n

Wat kan ik doen om “ownership” voor duurzaam veilig gedrag te verkrijgen bij elke medewerker
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Programma
n

De bijdrage van de mens in het bereiken van duurzaam veilig gedrag

n

Alledaagse illusies en de invloed op onze waarnemingen

n

Wat maakt dat het getoonde gedrag ≠ gewenste gedrag

n

Wat kan ik doen om “ownership” voor duurzaam veilig gedrag te verkrijgen bij elke medewerker

n

Wat neem ik mee van deze dag en wat ga ik er mee doen.

Praktisch
n

Duur: 1 dag

n

Methode: mix van interactief gesprek, theorie en een doe-activiteit

Voorwaarden
n

Data: op aanvraag

n

Prijs: op aanvraag

Meer info:

n

Tel. 03 6202300

n

E-mail: acta.info@acta-vzw.be
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